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 أبنائي إهداء إلى :

 ىمَّْلس ، سَّنَّاء ، أَّرَّْهالزَّ

  ْمفيُك كَّيباِر تعالى أْن اهللَّ أسأُل
 رٍّوشَّ وٍءُس لُِّك ْنِم ْمُكويحفظَّ

 

 

 

 لمىتابعْ

 ْ الغخصَْ عمٓ الفَط بٌك/ حضام أبٌ أنطحالصف

 الصفحْ العاوْ عمٓ الفَط بٌك / حضام أبٌ أنط هَا نكزأ

 التعمَىُ عمٓ الفَط بٌك أنط جزًب حضام أبٌ

 ىغاهدّ كن هذي الدرًظ فَدٌٍ عمٓ الكهاّـ، لقهاّ حضام أبٌ أنط التعمَىَْ عمٓ الٌَتٌَب
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 حتويات لـمـا
 قواعد النحو:

 قواعد اإلمالء:
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 اشؿ إصورة فؾبعقد        اشؿ إصورة فؾؼريى

 

دة تدلُّ ظذ معـًك مشور إفقف. أشؿـوء اإلصورة :  هل أشؿـوء مـحدَّ

 وفؽؾ اشٍؿ اشتعؿـول مـخصقص بف

 أيثهت يشاز به إىل ... اسى اإلشازة
 مرص ظؾؿُ افػريؼ ـ هذا  هذا ؿوئدٌ  افـؿػرد افـؿذـر هذا

 هذه
 افـؿػرد افـؿمكٌ

 ]ؽر إكسون[ع ؽر افعوؿؾ ؿافـج

 جتفدة ـ هذه صجرة مقزـتؾؿقذة مافهذه 

 هذه آثور مرص ـ هذه ثؿـور ضقبي

 هذان َدْرَشون ُمِػقدانهذان جـديون ـ  افـؿثـك افـؿذـر هذان

 زهرتون مجقؾتونافهوتون صديؼتون خمؾصتون ـ هوتون  افـؿثـك افـؿمكٌ هوتون

 وتمـخؾص ـوتعؾؿؿُ افـهمٓء ظظؿـوء ـ همٓء  ؾافـؿذـر وافـؿمكٌ افعوؿؿع افـج همٓء

 ذفؽ هرم ـبر ـ ذفؽ افؽتوب مـؿتع افـؿػرد افـؿذـر ذفؽ

 تؾؽ افسؿـوء صوؾقي ـ تؾؽ افػتوة ممدبي افـؿػرد افـؿمكٌ تؾؽ

 هراتمـوأوئلؽ افرجول ضقبقن ـ أوئلؽ مفـدشوت  ؿع افـؿذـر وافـؿمكٌافـج أوئلؽ

 

 

 ـ أمساء اإلشازة 1

 قواعد النحوأوال 
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 انضًـائس
 

 

 فؼصي افتوفقي جقًدا .ا ٓحظفـػفؿ معـك افضؿـوئر ؛  *

ضؾى افـؿعؾؿ ِمـ افتؾؿقذيـ ) بوشؿ وشؿر ( افـحضقر إػ افػصؾ فؼح افدرس ، حرض 

 بوشؿ وؽوب شؿر . 

وشؿ . وفؽـ أيـ ف جقًدا يو بحورض ؾوكتب ًَ نْ أَ شلتؽؾؿ ظـ افضؿـوئر . و ونَ أَ ؿول افـؿعؾؿ : 

 ؟شؿر

 ؽوئى ٕنف مريض . قَ هُ ؿول بوشؿ :  

 ثؿ ؿول افـؿعؾؿ : هؾ تعؾؿ يو بوشؿ أنـو يف حقاركو افصغر هذا اشتخدمـو أنقاع افضؿـوئر ؟ 

 ؿول بوشؿ : ـقػ ذفؽ ؟

ًُ  مـوؿول افـؿعؾؿ : ظـد ًُ ظـ كػيس ؿؾ  .سؿك ضؿر متؽؾؿوهذا يُ  .( ونَ أَ )  :تؽؾؿ

 ( أنو رجؾـ  أنو معؾؿ  ) :ومثؾف

ًُ ـت مـووظـد ًُ ظـؽ ؿؾ  . خوضى ـمضؿر وهذا يسؿك  .( ًَ نْ أَ )  :حدث

ًَ  ثؾف : )وم ًَ  أن  (. تؾؿقذ بوشؿ  ـ أن

ًَ  مـووظـد  .(؛ ٕنـو كتحدث ظـف وهق ؽر مقجقد معـو قَ هُ )  :حتدثـو ظـ َشؿر افغوئى ؿؾ

 ) هق شؿر . هق مريض( . :ومثؾف

ًُ أنَّ افضؿـوئر   ثالثي ؛ ) ضؿر متؽؾؿ ـ ضؿر خموضى ـ ضؿر ؽوئى (ؿول بوشؿ: ؾفؿ

 

 أَواع انضًائس
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ضًري 
 أيثهت نهًـااستؼ تكهىانـًـ

 أنو
 أنو بوشؿ ـ أنو ضوفى ـ أنو أحى بؾدي افـؿػرد افـؿذـر

 أنو هـد ـ أنو مفذبي ـ أنو أشوظد أمل يافـؿمكث ةػردافـؿـ

 كحـ

 سوؾرانكحـ مرصيون ـ كحـ م افـؿثـك افـؿذـر

 كحـ ضوفبتون ـ كحـ معؾؿتون افـؿثـك افـؿمكٌ

 كحـ مرصيقن ـ كحـ كشوهد أثور ؿع افـؿذـرافـج

 كحـ مرصيوت ـ كحـ كحى بؾدكو ؿع افـؿمكٌافـج

 : الـىمخص

  ـوتؽؾؿ اثـون مهافـؿـئر ؿـوـ ض

 .ؿمكثيـؿػردة افـواف، ؿذـر ـؾؿػرد اففـ أنو :  1

 افـؿذـر وافـؿمكٌ ( . ؿع )افـجـر وافـؿمكٌ ( ، وافـؿذ ـ كحـ : افـؿثـك ) 2

 

 

 

 

 

 ـ ضًائس انـًتكهى 2
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 أيثهت نهًـااستؼ ضًري انـًخاطب
 ًَ ًَ  افـؿػرد افـؿذـر أن ًَ تؾؿقذ ذـل ـ أن  ظـ افقضـ تداؾعُ  أن

 ًِ  تسوظديـ أمَّؽ يافـؿمكث ةؿػردـاف أن
ًِ ًِ تؾؿقذة ذـقي ـ أن  أن

 ؿـونتأ
ان ـ أنتؿـو تداؾعون ظـ افقضـ ؿـوأنت افـؿثـك افـؿذـر  تؾؿقذان ُمـِجدَّ

تون ـ أنتؿـو تسوظدان أمؽؿـو افـؿثـك افـؿمكٌ  أنتؿـو تؾؿقذتون ُمـِجدَّ

 ـ أنتؿ تداؾعقن ظـ افقضـ مـجدونأنتؿ تالمقٌذ  ؿع افـؿذـرافـج أنتؿ

ات ـ أن ؿع افـؿمكٌافـج أنتـ  تـ تسوظدن أمؽـأنتـ تؾؿقذات مـجدَّ

 : الـىمخص

 ؿسي وهل : ـئر افـؿخوضى خؿـوـ ض

ًَ : فؾؿػرد افـؿذـر  1  ـ أن

2  : ًِ  ؾـؿػردة افـؿمكثي.فـ أن

 ؾـؿثـك )افـؿذـر وافـؿمكٌ ( فـ أنُتؿـو :  3

 ذـرافـؿـؿع ؾـجف ـ أنتْؿ : 4

َـّ :5  مكٌافـؿــؾجؿع ف ـ أنت

 

 

 

 ـ ضًائس انـًخاطب 3
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 أيثهت نهًـااستؼ غائبضًري انـ
 هق يرشؿ فقحيـ  خؾصـمعؾؿ م هق افـؿػرد افـؿذـر ُهقَ 

 هل ترشؿ فقحيـ  هل معؾؿي مـخؾصي يافـؿمكث ةػردافـؿـ ِهَل 

 ـومُهَ 
 يرشؿـون فقحي ـومهـ  معؾؿـون مـخؾصون ـومه افـؿثـك افـؿذـر

 ترشؿـون فقحي ـومهـ  معؾؿتون مـخؾصتون ـومه افـؿثـك افـؿمكٌ

 هؿ يرشؿقن فقحيـ  هؿ معؾؿقن خمؾصقن ؿع افـؿذـرافـج ؿْ ه

 هـ يرشؿـ فقحيـ  هـ معؾؿـوت مـخؾصوت ؿع افـؿمكٌافـج َـّ ه

 : الـىمخص

 مخسي وهل :  افغوئىوئر ــ ضؿ

 : فؾؿػرد افـؿذـر  هقـ  1

 : فؾـؿػردة افـؿمكثي. هلـ  2

 ـو : فؾـؿثـك )افـؿذـر وافـؿمكٌ (مهـ  3

 ذـرفـؿـاؿع افـجْؿ : هـ  4

 مكٌافـؿـَـّ : فؾجؿع هـ 5

 

 

 

 

 ـ ضًائس انـغائب 4
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 وم افػوئدةـجى ذـرهو هـو فتؿـابع ، وفؽـ ـون يافصػ افر ؿقصقفي فقسً ضؿـ مـفٍـافوء ـإشؿ

ؿقصقل ( وٓ يتؿ ـحدد مع مجؾي تذـر بعده تسؿك ) صؾي افـآشؿ ادقصقل اشؿ يدل ظذ يشء م

 .ادعـك إٓ بقجقدهو

سى اال
 املوصول

 أيثهت استؼًانه

 "ؿْ ؽُ ؼَ ؾَ َخ  يذِ افَّ  ؿُ ؽُ بَّ رَ وا دُ بُ اظْ " ظوؿؾ وؽر ظوؿؾ افـؿػرد افـؿذـر افذي

 ؾقفو وفدُت  افتلإػ افؼريي  شوؾرُت  ؽر افعوؿؾ وظوؿؾ  افـؿػرد افـؿمكٌ افتل

 جوئزةـبوف اؾوز ؾذاناف ونافطوفب حرض ؽر افعوؿؾوظوؿؾ  افـؿثـك افـؿذـر افؾذان

 وـأحسمفؿ ؾتونافؿعؾؿتون ـاف ِت جوء ؽر افعوؿؾوظوؿؾ  كٌافـؿثـك افـؿم افؾتون

 لـقكؿُ ظؾَّ  افذيـأحىُّ  افعوؿؾ ؿع افـؿذـر افـج ذيـاف

 افاليت

 افالئل
 ادمكٌاجلؿع 

 تعؾؿـ افعؾؿ لـافالتافصوحلوت اهلل حى ـي

 تعؾؿـ افعؾؿ لئافالافصوحلوت اهلل حى ـي

 : الـىمخص

 وهل :  ؿقصقفي ـوء افـإشؿـ 

 : فؾـؿػردة افـؿمكثي.تلافـ  2  : فؾؿػرد افـؿذـر  افذيـ  1

 ؿمكٌــ افؾتون: فؾؿثـك اف 4  افـؿذـر : فؾـؿثـك افؾذانـ  3

 مكٌافـؿـ: فؾجؿع وافالئل يتافالـ 5  ذـرفـؿـاؿع افـج:  افذيــ  4

 

 ـ األمساء انـًوصونت 5
 الذي التي اللذان اللتان الذي الاليت الالئي
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 زاجغ واحفظ
 أمساء اإلشازة وانضًائس انتايل يوضحاجلدول 

 يذِ افَّ  ُهقَ  ًَ نْ أَ  ونَ أَ  اذَ هَ 

 لتِ افَّ  َل هِ  ًِ نْ أَ  ونَ أَ  هِ ذِ هَ 

 انِ ذَ افؾَّ  ـوؿَ هُ  وـؿُ تُ نْ أَ  ـُ حْ كَ  انِ ذَ هَ 

 ونِ تَ افؾَّ  ـوؿَ هُ  وـؿَ تُ نْ أَ  ـُ حْ كَ  ونِ وتَ هَ 

 َٓ مُ هَ 
ِ
ـَ ذِ افَّ  ؿْ هُ  ؿْ تُ نْ أَ  ـُ حْ كَ  ء  ي

 َٓ مُ هَ 
ِ
 لئِ افالَّ  ـ يِت افالَّ  َـّ هُ  َـّ تُ نْ أَ  ـُ حْ كَ  ء

 

 

 لمىتابعْ

 ْ الغخصَْ عمٓ الفَط بٌك/ حضام أبٌ أنطحالصف

 الصفحْ العاوْ عمٓ الفَط بٌك / حضام أبٌ أنط هَا نكزأ

 التعمَىُ عمٓ الفَط بٌك أنط جزًب حضام أبٌ

 ىغاهدّ كن هذي الدرًظ فَدٌٍ عمٓ الكهاّـ، لقهاّ حضام أبٌ أنط التعمَىَْ عمٓ الٌَتٌَب
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 حسف           فؼم         اسى 

 

 
 دلَّ ظؾـك : مـوهق   االسم تعريف           

 صػي نمـوز مؽون دـومج كبوت حققان إكسون

 رائع طفًرا  مرص ـتوب ؾقل أشد بوشؿ

 ت االسممـاعال 
 يسبؼف حرف جر ـداءاف تـقيـاف مربقضي افتوء دخقل ) ال (

 افـودي يف ضوفى يو مٌ أهرا  ةبحر شوضئاف

 ] مرص : مؽون ـ صوؾقي : صػي [      . صوؾقيوؤهو ـشؿ مرصـ  1

 [ إكسون:  افطػؾـ  دـومج: ثقوب]      كظقػٌي .  افطػؾ ثقوبـ  2

 [ دخقل أداة افـداء يو]      . احسم معؾؿؽ خوفديو ـ  1

 [ افتـقيـ]         .  كقرٌ  افعؾؿُ ـ  2

 ربقضي[افـؿـ] يسبؼف حرف جر ـ افتوء      افـؿـقز  صجرةـ أـؾً مـ  3

 ] دخقل )ال ([    يصع ؾقف افـؿصؾقن  افـؿسجدـ  4

 

 

 ـ االسى

 ـ أقساو انكالو 5
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 افػعؾ ؾقف رشضون . إول : حدث . افثوين : زمـ .  الحظ أن :

 . فهذان افؼضون ؾفل ؾعؾ . وافػعؾ فف ثالثي أنقاع حسى زمـ ؾنن تقؾر يف افؽؾؿي 

 انفؼم أَواع

                    

 يدل ظذ حدث يف زمـ مه واكتفك ضيالـمــاالفعل 

 ستؼبؾافـؿـحدث يف افزمـ احلورض أو ـيدل ظذ حدث ي ضارعالـمـالفعل 

 ستؼبؾافـؿـيف زمـ  بحدٍث  يدل ظذ ضؾى افؼقوم الفعل األمر

 أيثهت
َح  ثالالـمـ  َكومَ  رَشَ

َح إذا  ضيالـمــا  (َكومَ كؼقل ) افـقمإذا اكتفك مـ  (اكتفك مـ افؼح كؼقل )رَشَ

ُح( ضارعالـمـ  (َيـَومُ يف زمـ افتؽؾؿ كؼقل ) ـوكوئؿً فق ـون  فق ـون يؼح يف زمـ افتؽؾؿ كؼقل )َيْؼَ

ْح : فف فق ضؾبً مـف افؼح أؿقل األمر ًُ  ()ارْشَ  ()َكؿْ  :ففأؿقل افـقم مـف  فق ضؾب

 ضارعالـمـاقرأ عن الفعل 

حروف 

 ضارعةالـمـ
 ضورظيافـؿـ، وتسؿك حروف  ٓ بد أن يليت يف أوفف واحد مـ هذه احلروف إربعي

 (ــ ت يـ ( ـ افتوء ) ( ـ افقوء ) ــاهلؿزة ) أ ( ـ افـقن ) ك

( أ ًُ  و )كليت(وحلػظفو كجؿعفو يف ـؾؿي )أنق

 أـتى ـ كؽتى ـ يؽتى ـ تؽتى أمثلة

 ألعى ـ كؾعى ـ يؾعى ـ تؾعى

 انفؼمـ  
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 ًاضي واملضازع واأليسـاألفؼال يف انبؼض نجدول 

 َى هَ ذَ 
 ُى هَ ذْ كَ      ُى هَ ذْ أَ 

 ُى هَ ذْ تَ      ُى هَ ذْ يَ 
 ْى هَ ذْ اِ 

 ظَ ؼَ قْ تَ ْش اِ 
 ظُ ؼِ قْ تَ ْس كَ      ظُ ؼِ قْ تَ ْش أَ 

 ظُ ؼِ قْ تَ ْس تَ      ظُ ؼِ قْ تَ ْس يَ 
 ظْ ؼِ قْ تَ ْش اِ 

 ونَ ـَ 
 قنُ ؽُ كَ      قنُ ـُ أَ 

 قنُ ؽُ تَ      قنُ ؽُ يَ 
 ـْ ـُ 

 ؿَ َش رَ 
 ؿُ ُش رْ كَ      ؿُ ُش رْ أَ 

 ؿُ ُش رْ تَ      ؿُ ُش رْ يَ 
 ؿْ ِش رْ اِ 

 ودَ ظَ 
 قدُ عُ كَ      قدُ ظُ أَ 

 قدُ عُ تَ      قدُ عُ يَ 
 دْ ظُ 

 نَ قَّ فَ 
 نُ ق  ؾَ كُ      نُ ق  لَ أُ 

 نُ ق  ؾَ تُ      نُ ق  ؾَ يُ 
 نْ ق  فَ 

 وَل ؿَ 
 قُل ؼُ كَ      قُل ؿُ أَ 

 قُل ؼُ تَ      قُل ؼُ يَ 
 ْؾ ؿُ 
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 تعطل معـك مػقًداو حتتوج ٓشؿ بعدهو ـل ـٓ تدل ظذ معـك بؿػردهو ، وإكؿهل حروف 

 

 

 انـًثال احلسف
 افـؿعؾؿ مـوئزة افـجتسؾؿً 

 افؼريي إػشوؾرت إرسة 

 مقظد افرحؾي ظـشلل افتالمقذ 

 افـؿؽتى ظذوضعً افؽتوَب 

 ضوبقر افصبوح يفوؿػ بوشؿ 

 وٕشدــديُّ افـج

ًُ أمس   ؾـوِدي فذهب

 ًُ  وفؽرةب فعب

 . وفقس يف وشطف أو آخرهمتصؾي بوٓشؿ افذي بعدهو ، ( حروف جر افؽوف وافالم وافبوء) الحظ أن :

ثول افـؿـذف افالم مثؾ ) فؾـودي ( يف ـوشى َح افـؿــ ف بـ )ال( مِ رَّ عَ افالم إذا دخؾً ظذ آشؿ افـؿُ ـ 

 .افسوبؼ

 ر يعرب : اشؿ مـجرور.افـجآشؿ افقاؿع بعد حرف ـ 

 احلسفـ  

 ـ حسوف اجلس

 الباء لالما الكاف ِفي َعَلى َعْن ِإَلى ِمن



 

15 
 

 

 

 

 

 

 
 انؼطف حسوف يؼىن

 أيثهت
 إحذييوجـؿع إصدؿوء افـؿالبس  افقاو

 فؿ مجعقا آثـغ مًعو يف وؿً واحد ـحظ أنكال

 رـبً ؾقفؾجوء افؼطور  افػوء

 .جلء افؼطور ـواضح أن رـقب افؼطور يليت بعد م

 اؾسة ؿؾقؾي جد   ؿـووفؽـ بقـف

 ذهبً إػ افـؿدرشي ثؿتـووفً اإلؾطور  ثؿَّ 

ب إػ  يف آشتعداد وافذهوو ضقياًل كعرف أن بعد تـوول اإلؾطور ؿد كلخذ وؿتً 

 ؿدرشيـاف

 

 ؿع يعـل يف وؿً واحدافـجتػقد افـؿشورـي و افقاو

 يعـل : إول حدث ؿبؾ افثوين بقؿً ؿصر. تػقد افستقى مع افرسظي افػوء

 يعـل : إول حدث ؿبؾ افثوين بقؿً ضقيؾ .تػقد افستقى مع افساخل ثؿ

 انؼطفـ حسوف 

  

 الفاء ثم الواو
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 : الحظ أن
افؽؾؿي مػردة ،  ًـ افـؿبتدأ واخلز يؽقكون مرؾقظون دائًؿـو ، وفؽـ تتغر ظالمي اإلظراب ؛ ؾنذا ـوك 1

 تؽقن ظالمي اإلظراب ) افضؿي (.

ومي فؾجؿؾي ؾفذه فقسً ؿؾي ، ؾنذا مل تؽـ هل افتافـجتتؿ وتؽؿؾ معـك  أنٓبد افؽؾؿي افتل تليت خز ـ  2

درشي فقسً هل اخلز ٕهنو مل تؽؿؾ معـك افـؿـبتدأ . افـؿـاخلز . مثول " ؾـوُء افـؿدرشي واشٌع " ؾـوء هل 

ذا ؾقف ؟ واشع : هل اخلز ٕنـل هبو مـودرشي . بوفتلـقد شتسللـل : افـؿـؿؾي . ؾؾق ؿؾً فؽ : ؾـوء افـج

 ؿؾي.افـجراد مـ افـؿـعـك افـؿـؾفؿً 

 

ُْـال ٌْ ىكتب  وهظى
 مبتدأ مرؾقع وظالمي رؾعف افضؿي ؽتبيُ افـؿـ

 خز مرؾقع وظالمي رؾعف افضؿي مـظؿيٌ 

 وصُز بمُد الضالِم
 مبتدأ مرؾقع وظالمي رؾعف افضؿي مرصُ 

 خز مرؾقع وظالمي رؾعف افضؿي بؾدٌ 

 كتاُب التمىَِذ جدٍْد
 ع وظالمي رؾعف افضؿيمبتدأ مرؾق ـتوب

 خز مرؾقع وظالمي رؾعف افضؿي جديدٌ 

 هل ـؾ مجؾي تبدأ بوشؿ تعريػفو

ؿؾي افـجرــو 

 آشؿقي

 ـ الـىبتدأ 1
 ؿؾي آشؿقيافـجهق آشؿ افذي تبدأ بف  تعريػف

بف  مرؾقع وظالمي رؾعف ) افضؿي ـ إذا ـون مػرًدا(  إظرا

 الـخبـز ـ 2

 ؿؾي آشؿقيافـجهق آشؿ افذي يؽؿؾ معـك  تعريػف

بف  رؾقع وظالمي رؾعف ) افضؿي ـ إن ـون مػرًدا(م إظرا

 ـ اجلًهت االمسيت 7
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 ِذاكزّاملٍـجتوُد التمىَُذ يف 

 ؾعؾ مضورع تفدُ يـج

 ؾوظؾ مرؾقع وظالمي رؾعف افضؿي افتؾؿقذُ 

 حرف جر يف 

 افؽرسة هِ اشؿ مـجرور وظالمي جر   ذاـرةِ افـؿُ 

 أحزَس الالعُب الـودَف
 يضمـوؾعؾ  أحرزَ 

 ؾوظؾ مرؾقع وظالمي رؾعف افضؿي افالظُى 

 مػعقل بف مـصقب وظالمي كصبف افػتحي افـفدَف 

 غزََّد الطائُز
 يضمـوؾعؾ  دَ ؽرَّ 

 مرؾقع وظالمي رؾعف افضؿي ؾوظؾ افطوئرُ 

 

 هل ـؾ مجؾي تبدأ بػعؾ تعريػفو

ؿؾي افـجرــو 

 افػعؾقي

 الفعنـ  1
 دل ظذ حدث يف زمـ معغ مـوهق  تعريػف

 و أو أمًرا ( و أو مضورظً ضقً مـووؿد يؽقن )  

 الفاعن ـ 2

 بف افػعؾ أو اتصػ بعؿؾِ  ومَ ؿَ افذي هق  تعريػف

بف  مرؾقع وظالمي رؾعف ) افضؿي ـ إن ـون مػرًدا( إظرا

 الـىفعٌه بى الحظ أن
 . ؿؾي افػعؾقي ، وؿد ٓ يليتافـجؿد يليت يف 

 ـووهق اشؿ يدل ظذ مـ وؿع ظؾقف ؾعؾ افػوظؾ ، ويؽقن مـصقبو دائؿً 

 ـ اجلًهت انفؼهيت 8
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ظزف ـ  1
 نوـاالش

اشؿ مـصقب يذـر فبقون زمـ 

 حدوث افػعؾ افذي ؿبؾف

ـ ؾجًرا ـ صفًرا ـ  ـ ظرًصا صبوًحو ـ مسوًء ـ فقاًل ـ طفًرا

 ـ ربقًعو ـ صتوًء ـ صقًػو ـ خريًػو ـومً ظو

ظزف ـ  2
 الـىكان

اشؿ مـصقب يذـر فبقون مؽون 

 حدوث افػعؾ افذي ؿبؾف

ًَ ـ يؿَغ ـ صمـوأ َل  ـ ؿـوَم ـ خؾَػ ـ ؾقَق ـ حت

 جـقَب ـ رشَق ـ ؽرَب ـ وشَط ـ حقَل 

 ؿؾيافـجإمثؾي افسوبؼي إذا جوءت بـ ) ال ( ٓ تعرب طرًؾو ، فؽـفو تعرب حسى مقؿعفو يف   :أنالحظ 

 ن مـصقب وظالمي كصبف افػتحي.مـو) صبوًحو ( : طرف ز  صبوًحودرشي فـؿـاأمثؾي:  ـ ذهبً إػ 

 ) افصبوح ( : اشؿ مـجرور وظالمي جره افؽرسة افصبوحدرشي يف افـؿــ ذهبً إػ  

 :الحظ أن

ُد افطققر      ( فقاًل ) يظفر افؼؿُر    إؽصون ( ؾقق) تغر 

 طرف مؽون مـصقب وظالمي كصبف افػتحي ؾقق :  ن مـصقب وظالمي كصبف افػتحيمـوفقاًل : طرف ز

  مؽون تغريد افطققر ( ٕنف ) يبغ      فقر افؼؿر (ٕنف ) يبغ زمـ ط 

  

 

ًََصَط   طرف مؽون وشط ُهٌِدالـجًََقَف اِلَكاِئُد 

 نمـوطرف ز صتوء َتِضُكُط اأَلِوَطاُر ِعَتاّء

ٌَِم  ِْالـجَصاَفِزُت ٍَ  نمـوطرف ز قمي ُىَع

ُْ َتـِحَت  َّاَص  طرف مؽون تـحً ِءالـىــاَتـِجِزِ اِلَغ

 ـ ظسف انزياٌ وظسف انـًـكاٌ 9
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 ، تليت آخر افؽؾؿي آشؿ ، تـطؼ وٓ تؽتى .زائدة كقن شوــي   تعريف التنوين
 ) ـٌـ ( ) ـٍـ ( ) ـًـ ( إخر .  تؽرار افـحرـي ظذ احلرف   شكل التنوين

 .ـ ـتوٍب ( ) ؿصَي ـ ؿصًي ( ) معؾؿُي . معؾؿٌي ( . ) ـتوِب مثؾ : 

   أنواع التنوين

1 
 يٌ ؽتبـ ضوبٌط ـ م ـتوٌب  وهق ظبورة ظـ ضؿتغ ؾقق احلرف )  ـٌ  ( يتـقيـ بوفضؿ

 مؽتبيٍ ـ  ضوبطٍ ـتوٍب ـ  وهق ظبورة ظـ ـرستغ حتً احلرف )  ـٍ  ( تـقيـ بوفؽرسة 2

 ـ مؽتبيً  ضوبًطوـتوًبو ـ  (  ظبورة ظـ ؾتحتغ ؾقق احلرف )  ـً  وهق تـقيـ بوفػتحي 3

  . مثؾ : ) ـتوًبو ـ صبوًحو ـ ظطقًرا ( . ـقن بوفػتحيِ افـؿـحرف ـرشؿ ) ألػ ( بعد افتُ  الحظ أن :

 ـام أنف ٓ يقضع افتـقيـ ؾقق إفػ وفؽـ ؾقق احلرف افذي ؿبؾف .

 ـقن بوفػتحي يف احلوٓت افتوفقي :افـؿـٓ ترشؿ ) إفػ ( بعد احلرف و

 ، مثؾ : ) ؿصًي ـ مدرشًي ( بتوء مربقضيتـتفل افؽؾؿي  ومــ ظـد 1

 مثؾ : ) ظطوًء ـ بـوًء ( فؿزة ؿبؾفو ) ألػ مد (ـبتـتفل افؽؾؿي  مـوـ ظـد 2

 مثؾ : ) كبًل ـ مبدًأ ( فؿزة مرشقمي ظذ ألػـبتـتفل افؽؾؿي  مـوـ ظـد 3

 ظذ احلرف إخر بؾ ظذ احلرف ؿبؾف مثؾ: ) ظًصو ـ ؾتًك ( وٓ يقضعبللػ فقـي  ـ ظـدمو تـتفل افؽؾؿي 4

؛ ؾنن دخؾً ) ال ( يف افؽؾؿي حذؾـو  أبًدا ( ٓ جيتؿعون يف ـؾؿي الو )  افتـقيــ   الحظ أن :

 .  افتـقيـ ، وإن دخؾ افتـقيـ يف هنويي افؽؾؿي حذؾـو ) ال (

َْصَجورُ  ْٕ  اْفـُؿْشِؽَؾيُ  ُمْشِؽَؾيٌ  َأْصَجورٌ  ا

 قواعد اإلمالء ثانيا

 هـ انتُويٍ وأَواػ 1
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  معـك افؽؾؿي .ٓ يتغرَّ )ال( ، وهل زائدة ظـ افؽؾؿي ، يعـل : إذا حذؾً تدخؾ ظذ آشؿ 

 ال تسؿك ٓم صؿسقي وٓ ٓم ؿؿرييؾ ،) أل ( مـ أصؾ افؽؾؿي ت تبدأ بـ ؿـوهـوك ـؾ       الحظ أن 

 . ـومـوعـك متافـؿـت افسوبؼي تغر ؿـو) ألبون ـ ألحون ـ ألؼك ( ؾنذا حذؾـو ) أل ( مـ افؽؾ :مثؾ

 

 وحرؾً  14وت افتل تبدأ بوحلروف افتوفقي وهل ـتدخؾ ظذ افؽؾؿ

 ن ل ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د ث ت

َّؿر افت
 

قم افثَّ
ؽ 

افد ي
 

ى
ئ افذ 

 

ؾ
ج
َّ افر

 

ـ
م
َّ افز

 

 َّ افس
ؿـو
ء
س 

ؿ
افشَّ

 

ح
بو
َّ افص

ب 
بو
َّ افض

 

وئر طَّ
اف

 

فر ظُّ
اف

 

ؾ
ق افؾَّ

 

افـُّقر
 

      : الحظ أن 

 تؽتى وٓ تـطؼ [.  وفؽـ طفرت يف افؽتوبي ، ؾفل ]، ؿ تظفر يف افـطؼ ـف افشؿسقي) ال (  ٓمـ  1 

 .ةاحلرف افذي بعَدهو ُوِضعً ؾقؿف صدَّ ـ افالم فقس ظؾقفو حرـي أو شؽقن، و 2

 ضعػ(.افـؿـراجع تـحؾقؾ افؽؾؿي افتل هبو ٓم صؿسقي يف درس ) احلرف ـ  3

 

 وحرؾً  14تل تبدأ بوحلروف افتوفقي وهل وت افـتدخؾ ظذ افؽؾؿ

 ي و ه م ك ق ف غ ع خ ح ج ب أ

َشد
إْ

 

اْفَبَؼرة
 

ج
افـ

ؾ
ؿ

ت 
ُحق
اْفـ

ػ 
َخري

اْفـ
 

ؾ
اْفَعؿ

 

اْفَغوبي
 

ؾ
اْفِػق

 

اْفَؼؿر
ب 
ِؽتو
اْف

 

ن
َؽو
اْفـَؿ

 

اْفـُفدهد
 

اْفَقردة
 

اْفَقد
 

 ، ؾفل : ]تؽتى وتـطؼ[.ـ ٓم ) ال ( افؼؿريي طفرت يف افـطؼ ويف افؽتوبي  1     الحظ أن  

  ـ افالم كطؼً شوــي ٕن ظؾقفو شؽقن. 2

َؽ َوَخْػ َظِؼقَؿفُ ا )ـ ُتـجؿع احلروف افؼؿريي يف  3  (.  ف وؿعخَّ ـم بل ؾؽَّ حو ؽَ ُج  (. أو : ) ْبِغ َحجَّ

 

 انقًسيت )ال( ـ انالو انشًسيت وانالو 2

 لمشاهدة فيديى الدرس اتحث في اليىتيىب 

 عن ) الالم الشمسية والالم القمرية حسام أتى أنس( 
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 احلسف انري 
 يالحظاث األيثهت ال يُطق

 كػرق بقـفو وبغ ُظَؿر و ، ٓ تـطؼ حتكظؿر ظؿرو ـ أوئلؽ ـ أوفقا ـ أوٓت افقاو

إفػ بعد واو 

 ظيؿـوافـج

ظي ، وافقاو مـ أصؾ افؽؾؿي ؿـوافـجفؾتػرؿي بغ واو  رشبقا ـ كومقا ـ مل يؾعبقا 

 )يسؿق ـ يـؿق(

 افالم افشؿسقي تؽتى وٓ تـطؼ قبن ـ افثَّ مـوء ـ افرُّ ؿـوافسَّ  افالم افشؿسقي

 ألػ افقصؾ وشط

 افؽالم

 إن بدأنو هبو وفقس ؿبؾفو يشء ؾنهنو تـطؼ قؾػِ افْ قؼظ ـ وَ تَ وْش ؾَ 

 وإن وؿعً وشط افؽالم أو ؿبؾفو حرف ؾنهنو ٓ تـطؼ 

 

 

 .ـتوبي افؽؾؿيؽر مقجقدة يف كـطؼ هبو حروف  ـوكـطؼفو يظفر فـو أن مـوت ظـدؿـوهـوك ـؾ.

 .وبيؽتافي يف ح، هل افتل تؽقن صحق(افؽؾؿي ـتوبي ) ؿوئؿي  الحظ:    وإليك هذه الكلمـات 

 إفػ أوئلؽ أوٓئؽ إفػ هذا ذاوه

 إفػ اهلل افاله إفػ هذه هوذه

 إفػ إهل إٓه إفػ هذان هوذان

 إفػ افرمحـ نـوافرمح إفػ همٓء هوؤٓء

 إفػ افسؿقات تواؿـوافس إفػ ذفؽ ذافؽ

 افالم افثوكقي افذي افؾذي إفػ ؽـفَ  ٓــ

 افالم افثوكقي افتل افؾتل إفػ هؽذا هوـذا

 افالم افثوكقي افذيـ افؾذيـ إفػ َضفَ  ضوه

 ـ حسوف تكتب وال تُطق 3

 ـ حسوف تُطق وال تكتب 4
 لمشاهدة فيديى الدرس اتحث في اليىتيىب عن

 ) حروف تنطق وال تكتة حسام أتى أنس (
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ف ظذ صؽؾ هذه احلروف يف آخر افؽؾؿي:افـجإذا جوءت يف آخر افؽؾؿي ـ تلمؾ   دول افتوفـل فتتعرَّ

 :أن الحظ

 أو وصؾفو مع ـؾؿي بعدهو.  ، رـاحلرف إخق حرـيؿراءة افؽؾؿي ب افقصؾ يعـل:

  .ؿراءة افؽؾؿي بـطؼ احلرف إخر شوــًو  افقؿػ يعـل:

 ؟وهاء الضميرربوطة مـالـق في اإلمالء بين التاء فر ُِّتـ كيف 
 :عرف هؾ آخرهو  هوء  أم توء مربقضيتـتوبي ـؾؿي ومل  ؽإذا ُضؾِى مـ

توء ؾفل  هوء ، ؾفل هوء ، وإن كطؼ ؼطِ ؼقم بـطؼ احلرف إخر بقضع حرـي ظؾقف مثؾ افضؿي ، ؾنن كُ ت 

 .توء مربقضي 

 مثل :

 ؼً توء ؾفل توء مربقضي.اـتى ) مدرشْي ( : ؿؿ بـطؼفو وظؾقفو ضؿي شتـطؼ ) مدرشُي ( كط 

 اـتى ) ؿرصْه ( : ؿؿ بـطؼفو وظؾقفو ضؿي ، شتـطؼ ) ؿرصُه ( كطؼً هوء ؾفل هوء . 

 

 ـف          ـ           ه ـي       ـ       ة عكموا

 نطكوا
 .ظـد افقؿػ تـطؼ هوء

 ظـد افقصؾ تـطؼ توء 

 ظـد افقؿػ تـطؼ هوء .

 ظـد افقصؾ تـطؼ هوء 

 .واحلرفتليت يف آخر آشؿ وافػعؾ  ، وٓ تليت يف افػعؾتليت يف آخر آشؿ وكانوا

 أوثمْ
 صجرة حؼقبي ـ مدرشي ـ

 ؾوضؿي ـ شعقدة

 حؼقبتف ـ مدرشتف ـ آثورهو ـ  

 ـ ظؾقف ـ بـفو َيْؽُتُبُف ـ يزورهو

 بوطت وهاء انضًريـ انتاء انـًس 5
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ف ظذ صؽؾ هذه احلروف يف آخر افؽؾؿي:افـجإذا جوءت يف آخر افؽؾؿي ـ تلمؾ   دول افتوفـل فتتعرَّ

 الحظ أن:

 أو وصؾفو مع ـؾؿي بعدهو.  ، رـاحلرف إخق حرـيؿراءة افؽؾؿي ب ـل:افقصؾ يع

 .ؿراءة افؽؾؿي بـطؼ احلرف إخر شوــًو  افقؿػ يعـل:

 ربوطة ؟الـمـالتاء فتوحة والـمـالتاء فرق في اإلمالء بين تـ كيف 
 : ربقضيافـؿـػتقحي أم افـؿـعرف هؾ هل بوفتوء تـتوبي ـؾؿي ومل  ؽإذا ُضؾِى مـ

ً افؽؾؿي ؾفل توء مربقضي .  ؼ افؽؾؿي وـلنَّ اكط  احلرف إخر ) هوء ( ؾنن صحَّ

 .وإن مل تصح ؾفل توء مػتقحي 

 مثل :

 .فوء ، شتـطؼ ) بـف ( افؽؾؿي ٓ تصح ؾفل توء مػتقحيـبـطؼفو بوف اـتى ) بـً (  : ؿؿْ ـ 

ضع ظؾقفو تؾفل توء مربقضي و فوء ، شتـطؼ ) بؼره ( افؽؾؿي صحقحيـاـتى ) بؼرة ( : ؿؿ بـطؼفو بوف ـ 

 .افـؼطتغ 

 

 ة  ـي       ـ      ت عكموا

 نطكوا
 ظـد افقصؾ تـطؼ توء 

 ظـد افقؿػ تـطؼ توء.

 ظـد افقصؾ تـطؼ توء 

 ظـد افقؿػ تـطؼ هوء.

 تليت يف آخر آشؿ ، وٓ تليت يف افػعؾ افػعؾو آشؿتليت يف  وكانوا

 أوثمْ
 ؿوفً ـ بـً ـ افسبً ـ ثبً 

 رشحً ـ ؾتحً

 حؼقبي ـ مدرشي ـ صجرة

 ؾوضؿي ـ شعقدة

 وانتاء انـًسبوطت فتوحتـ انتاء انـً 6

 لمشاهدة فيديى الدرس ابحث في اليىتيىب عن

 ربىطة والهاء حسام أبى أنس (الـمـفتىحة والـمـ) التاء 
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وئحمثؾ :   ّ (   صؽؾ افشدة ) يؽ افسَّ  ـ دبٌّ ـ افد 

ؾصورا حرًؾو  ؿـوأدؽ، شوــ وأخر متحرك  ؿـوأحده ؛وثؾغـن مـ حرؾغ متؿمؽقَّ شدد افـؿـاحلرف 

 بُّ   : . حرف افثوينـحرـي اف عَ قضع ظؾقف افشدة مَ تُ  اواحدً 

 ُب   ْب           

وافشدة  .وافشدة تليت مع افؽرسة  .وافشدة تليت مع افضؿي  .افشدة تليت مع افػتحي ـ  1 الحظ أن : 

 ليت يف أول افؽؾؿي .يليت يف وشط وآخر افؽؾؿي ، وٓ شدد يافـؿــ احلرف  2 .تليت مع افتـقيـ

َبوح  افػتحي صَّ  افصَّ

ْثَرى  افػتحي مَّ  افُؽؿَّ

 افؽرسة ل   ُمَعؾ ُؿقن

ُحى  افضؿي سُّ  افسُّ

مؽَ يُ   افؽرسة ر   ر 

 افضؿي يُّ  ـديُّ افـج

  :ضعفالـمـتحليل الحرف 
  .حلرف افذي ؿبؾفا قؽقن مؼطًعو معؾحؾؾ إػ حرؾغ ) إول شوــ ( ـي 

 .( حسى احلرـي افتل مع افشدة وكبدأ بف مؼطًعو جديًدا ) افثوين متحرك

ُهقرُ               افزُّ

  

نُ   ُيَؾق 

 ر ُهق زُ  زْ اف

 نُ  وِ  َفقْ  ُيـ

 ـ انشدة وانتضؼيف 7

لمشاهدة فيديى الدرس اتحث في 

 اليىتيىب 

عن ) تحليل الكلمة التي تها حرف 

 أنس(مضعف حسام أتى 
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  . هق إضوفي افصقت يف كطؼ احلرف  تعريف الـمد 

 .: مثؾ ) َظود ـ آَيُي ـ َصوضئ ( بوٕفػـ مد  1             حروف الـمد 

  .قل (: مثؾ ) ظصُػقر ـ كدُظق ـ حؼُ  بوفقاوـ مد  2    

 . ( ل ـ َخِصقَبيـــيؿ ـ أبِ مثؾ ) ؿدِ  : بوفقوءـ مد  3    

  :الحظ أن
 .خر افؽؾؿيآؿد ٓ يليت يف بدايي افؽؾؿي أبًدا ، وؿد يليت يف افقشط أو ـاف 1

 .متجووريـ نفؽـ ٓ يؽقكو .يليت مدان يف ـؾؿي جقز أن ـي 2

 .دحروف افـؿد ٓ يليت ظؾقفو حرـي أو شؽقن ، ؾنن أتك ذفؽ ٓ تعتز حرف مَ  3

4 

  ؾتحيظؾقف  وؿبؾف مـوٓ بد أن يؽقن  فػإ

 ضؿيؿبؾفو ظؾقف  مـوٓ بد أن يؽقن  وافقاو

 ـرسةؿبؾفو حتتف  مـوٓ بد أن يؽقن  وافقوء

 .هق افذي أضؾـو يف صقتف ـ  مدودالـمـالحرف 

..ؿدود . بقتؽ ؿبؾ افـؿدـؿدود يو مـ. يؿؽـ أن كغـل فف وكؼقل: يو مؿد مبورشةـهق افذي يسبؼ حرف افـ و

 أيثهت       

 إفػ َشـ وئُِح افسَّ 

ي  افقوء د   َجد 

 افقاو ُمــ ُؿقـْ يَ 

 فػ إ َل  أحَؾـك

 افقوء    ِشــ َيِسقُؾ 

 ـ حسوف انـًد 8

  لمشاهدة فيديى الدرس اتحث في اليىتيىب

عن ) الـمـد وأنىاعه والـمـمدود سلسلة 

 القرائية تين يديك( 
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 ترشؿ ظذ إفػ إذا ـوكً مػتقحي 

 ألػ وٓ ترشؿ ظؾقفو مهزة ُأ ( أو مضؿقمي ) َأ /

 ترشؿ حتً إفػ إذا ـوكً مؽسقرة  ) ا (

 ) إِ (

 

 هل افتل تظفر يف افـطؼ دائًؿـو 

 ؿبؾفو مـوبدأنو هبو أو وصؾـو كطؼفو مع  إذا

 هل افتل تظفر يف افـطؼ دائًؿـو إذا بدأنو هبو

 ؿبؾفو مـووٓ تظفر إذا وصؾـو كطؼفو مع 

 

 ءؿـوإشـ يف أول  1

 ) أمحد ـ إشالم ـ أمؾ (

 ءؿـوظدا تسعي أش مـو 

 ؾؼط وهل أشؿـوءـ يف تسعي  1

ة ـ  ) اشؿ ـ ابـ ـ ابـي ـ اثـون ـ اثـتون ـ امرؤ ـ امرأ

 (ايؿ اهلل ـ ايؿـ اهلل 

 فؿزةـبدوءة بافـؿـ احلروف ـ يف أول ـؾ 2

 ) إن ـ أن ـ إػ ـ أٓ ـ أو (

يػ ) ال ( إفػ وصؾ وٓ افتعر حرفـ  2

 ترشؿ ظؾقفو اهلؿزة .

فذفؽ أي اشؿ دخؾ ظؾقف ) ال ( فقس 

 ظؾقفو مهزة

 :افـؿـويض ادبدوء هبؿزة مثؾ افػعؾــ يف أول  3

 ) أخذ ـ أـؾ (. 

أربعي افـؿــويض افـؿـؽقن مـ  افػعؾ ـ  يف أول 4

َرَم ( أحرف ـْ  ، مثؾ ) َأ

ِرم (، أو آشؿ  ـْ َرام (أو إمر مـف ) َأ ـْ   مـف )إِ

 ثالثي أحرفاملويض ادؽقن يف  َأْمر افػعؾـ يف أول  3

ْب ـ اْفَعْى (  مثؾ ) ارْشَ

مخسي أحرف افـؿــويض افـؿـؽقن مـ  افػعؾـ يف أول  4

َم ـ اْشَتْغَػَر (وشتي أحرف   مثؾ )اْحَسَ

ْم ـ اْشتَْغِػْر (  أو إمر مـفؿـو ) اْحَسِ

 ـ اْشتِْغَػور ( أو آشؿ مـفؿـو ) اْحِسَام

 ـ اهلًزة يف أول انكهًت 9




